MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA
RESULTADO DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONAMA
Data: 29 e 30 de maio de 2007, das 09h30 às 18h00
Local: CAIXA Cultural – Teatro Nelson Rodrigues
Av. República do Chile, 230 – anexo, centro - Rio de Janeiro/RJ
Terça-feira 29/05/2007
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Abertura da 50a Reunião Extraordinária
Composição da mesa:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Ministra de Estado de Meio Ambiente – Marina Silva
Governador do Estado do Rio de Janeiro – Sérgio Cabral
Secretário Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, José Carlos Carvalho, representando o
Governador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves
Deputado Federal, Adilson Soares, representando a Comissão mista especial sobre mudanças
climáticas da Câmara dos Deputados
José Domingos Vargas, Superintendente da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro,
representando Maria Fernanda Ramos Coelho, Presidente da Caixa Econômica Federal
Secretário Executivo do MMA – João Paulo Capobianco
Vice Governador do Estado do Rio de Janeiro - Luiz Fernando Pezão
Presidente Interino do IBAMA – Bazileu Alves Margarido Neto
Secretario do Meio Ambiente do Rio de Janeiro – Carlos Minc
Nassim Boukai, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente, representando César
Maia, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, e Rosa Fernandes, Secretária Municipal de Meio
Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro –
CONSEMAC
Presidente do Jardim Botânico - Liszt Vieira
Maurício Andrés, representando o Presidente da ANA, José Machado
Superintendente do IBAMA/RJ – Rogério Rocco

A reunião teve início as 10h50
Após a apresentação dos convidados houve a execução do Hino Nacional.
A Ministra de Meio Ambiente declarou aberta a reunião e, logo em seguida, passou a palavra ao
secretário do meio ambiente do Rio de Janeiro.
O Secretário Carlos Minc, salientou a importância dos três documentos que seriam assinados na
reunião, destacando o termo referente ao pagamento de passivos com recursos oriundos da
limpeza do terreno e construção imobiliária da Baía de Sepetiba, no município de Itaguaí,
transformando os passivos em solução dos problemas.
O Secretário do Meio Ambiente de Minas Gerais, José Carlos Carvalho, elogiou a iniciativa de
Gestão Democrática no País realizada pelo CONAMA, um idealismo do Dr. Paulo Nogueira Neto.
Falou do novo cooperativismo integrado entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro.
A Ministra Marina Silva agradeceu aos representantes do IBAMA presentes que estavam se
manifestando democraticamente contra as mudanças previstas na estrutura do IBAMA. Falou da
importância das resoluções sobre a Mata Atlântica a serem votadas no Plenário e sobre o painel
sobre mudanças climáticas a ser apresentado no dia posterior. Falou também da diminuição do
desmatamento na Amazônia e da efetividade da parceria entre INCRA, IBAMA e PF, entre outros,
no desmembramento de quadrilhas que causavam crimes ambientais, entre eles funcionários do
IBAMA. Enfim falou sobre a reestruturação do IBAMA e do MMA, os quais precisariam ser
encarados como desafios ambientais, sem virar as costas para as responsabilidades do presente.
Mencionou as manifestações que aconteceram quando da criação do IBAMA, resultado da fusão
de vários órgãos, e do “nascimento dos filhos” ANA, SFB e JB, sendo, portanto, naturais as
manifestações atuais quanto a criação do Instituto Chico Mendes.
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Foram assinados os seguinte documentos:
Termo de Cooperação Técnica entre o IBAMA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a
Fundação Instituto Estadual de Florestas com o objetivo de estabelecer cooperação técnica
visando a gestão descentralizada e compartilhada dos recursos florestais no Estado do Rio de
Janeiro.
–
Termo de cooperação técnica entre o IBAMA e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente com o
objetivo de criar e manter em funcionamento um sistema de troca de informações referentes às
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.
–
Protocolo de compromisso entre o MMA, os governos de Estado do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais e Massa Falida da Companhia Mercantil e Industrial Ingá visando a implementação de
uma solução definitiva para o referido passivo, com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento
e implantação do “Porto de Itaguaí”.
–

Após assinatura dos documentos, o governador Sérgio Cabral falou de algumas obras que estão
sendo realizadas no Estado como o reflorestamento da APA Guandu, a despoluição da Baía de
Guanabara, Niterói, Barra e a ampliação da área do Parque da Ilha Grande.
A Ministra Marina Silva concedeu a palavra à representante da ASIBAMA, Gláucia, que leu um
manifesto do IBAMA contra a criação do Instituto Chico Mendes, num tom de perplexidade e
revolta, colocando que o processo teria se dado de forma antidemocrática. Em atenção à leitura, a
Ministra acrescentou à sua fala anterior que o IBAMA e o MMA também foram criados por atos do
Executivo Federal e que não concordava com a apreciação de que o IBAMA iria ficar somente com
o lado “ruim” da gestão ambiental. O Instituto e a gestão ambiental estavam apenas crescendo e
se multiplicando.
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Informe sobre a atuação do Ministério do Meio Ambiente na defesa do Bioma Mata Atlântica.
O Secretário Executivo do MMA, João Paulo Capobianco, resumiu as ações ambientais positivas
que o governo e o Ministério do Meio Ambiente vêm realizando em sua atual fase no que se refere
à Mata Atlântica. Falou sobre o Núcleo do Bioma Pampa e Mata Atlântica, sobre a Lei da Mata
Atlântica aprovada recentemente, sobre as resoluções CONAMA a serem votadas na atual reunião
e as que ainda estavam em trâmite nas Câmaras Técnicas (campos de altitude e restinga),
mencionou o mapeamento da vegetação nativa e das áreas prioritárias para conservação.
Anunciou a futura criação de 12 novas Unidades de Conservação na Mata Atlântica e o Programa
Mata Atlântica.
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Discussão e votação da Transcrição ipsis verbis da 85a Reunião Ordinária, realizada em 25 e 26 de
abril de 2007.
Não foi apresentada a transcrição ipsis verbis da 85ª Reunião Ordinária devido a problemas
técnicos. A mesma será apreciada na próxima reunião da Plenária do CONAMA.
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Apresentação de novos Conselheiros
Houve
a
apresentação
dos novos
conselheiros.
A
lista
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir906/Posse50aRE29e3005.pdf
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disponível

em

Informes da Secretaria-Executiva do CONAMA
•
•
•

6

está

Foram anunciadas as datas das próximas reuniões das Câmaras Técnicas do CONAMA com a
nova configuração definida pelo processo eleitoral realizado durante a 85ª Reunião Ordinária,
para o biênio 2007-2009.
Foi informado que a próxima reunião do CIPAM definirá como trabalhar alterações do
Regimento Interno no que diz respeito aos representantes das CTs e os ritos de apresentação e
revisão de matérias.
Foi anunciado o adiamento do I Encontro Nacional de Colegiados Ambientais e o adiamento do
Seminário sobre Instrumentos Econômicos para a Gestão Ambiental Sustentável na Amazônia
a ser realizado em Cuiabá.

Apresentação à mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de retirada
de matérias.
Foram apresentadas as seguintes propostas:
• Proposta de criação de um Grupo de Trabalho ad hoc com a finalidade de debater e regular a
repartição dos benefícios com a comercialização dos créditos de carbono;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Proposta de criação de um GT para avaliar a execução da política e das normas ambientais
bem como estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das mesmas
no tocante à aplicação dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente;
Proposta de criação de um GT para realizar estudos sobre a contaminação por substâncias
tóxicas, especialmente “pó de broca” dos moradores da Cidade dos Meninos, em Duque de
Caxias-RJ;
Proposta de criação de um GT para definir conceito de área ambientalmente sensível, bem
como definição de parâmetros para indicação destas;
Requerimento de criação de Grupo de Trabalho ad Hoc com a finalidade de verificar a
necessidade de realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências
ambientais de projetos públicos e privados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
Proposta de Moção solicitando ao IBAMA esclarecimento sobre os processos de conversão de
multas; (proposta transformada em requerimento de informação).
Proposta de moção visando esclarecimento sobre o arco rodoviário do Rio de janeiro (BR 493);
(proposta transformada em requerimento de informação).
Requerimento de Informações sobre o licenciamento da UHE Mauá a ser instalada no Rio de
Tibagi, no Estado do Paraná;
Proposta de alteração do Regimento Interno do CONAMA – Composição das Câmaras
Técnicas;

Todas as propostas foram acolhidas, devendo ser analisadas pelas instâncias competentes do
CONAMA.
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Ordem do Dia
RESOLUÇÕES
7.1. Proposta de Resolução que define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e
avançado de regeneração da Mata Atlântica no Estado da Paraíba.
Processo nº 02000.004030/2005-33 - Definição de vegetação primária e secundária de regeneração de
Mata Atlântica no Estado da Paraíba.
Interessado: IBAMA/PB
Procedência: 10a reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros, em 14 e
15 de fevereiro de 2007 e 33a reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 8 e 9 de maio de
2007.
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros.
Tramitação: Matéria em Regime de Urgência, aprovado na 85a Reunião ordinária de CONAMA, em
25 e 26 de abril de 2007.
A pedido do Dr. Paulo Nogueira Neto, Wigold Schaffer, do NAPMA/SBF/MMA, relatou a matéria. Foi
acatada a sugestão do Rodrigo Agostinho (Entidade Ambientalista de Âmbito Nacional) de revisão
taxonômica das espécies, seguindo a APG II.
A proposta de resolução foi aprovada sem emendas.
7.2. Proposta de Resolução que define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e
avançado de regeneração da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais.
Processo nº 02000.000639/2003-71 - Definição de vegetação primária e secundária de regeneração da
Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais.
Interessado: IEF/MG e IBAMA/MG
Procedência: 10a reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros, em 14 e
15 de fevereiro de 2007, 33a reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 8 e 9 de maio de
2007 e 12a reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros, em 18 de maio
de 2007.
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros
Tramitação: Matéria em Regime de Urgência, aprovado na 85a Reunião ordinária de CONAMA,
em 25 e 26 de abril de 2007
A pedido do Dr. Paulo Nogueira-Neto, Wigold Schaffer da SBF/MMA fez a relatoria da proposta e
apresentou as emendas à Plenária, feitas pela Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e
Recursos Pesqueiros.
Após aprovação do texto-base, foram acatadas, entre outras, as emendas que substituem o
parâmetro área basal por diâmetro a altura do peito (DAP) e a inclusão de artigo que especifica não
ser necessária a presença de todas as espécies indicadoras da lista, para caracterizar um estágio
sucessional.
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A Resolução foi aprovada com emendas.
MOÇÕES
7.3. Processo no 02000.005521/2005-00 - Moção de advertência à Petrobrás, no Parque Nacional Yasuni
e território indígena Huaorani, no Equador.
Interessado: Zuleica Nycz - Entidades Ambientalistas da Região Sul - APROMAC
Procedência: 80ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2005
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Foram solicitados esclarecimentos da Petrobrás e do Ministério de Relações
Exteriores-MRE, na 46ª Reunião Extraordinária, em 21 e 22 de fevereiro de 2006. Matéria retirada da
pauta da 85a Reunião Ordinária do CONAMA, em 25 e 26 de abril de 2007, pelo proponente, para ser
apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria retirada pela proponente para ser apreciada na próxima reunião.
7.4. Processo no 02000.001014/2006-70 – Licenciamento ambiental da UHE Mauá.
Interessado: Zuleica Nycz – Entidades Ambientalistas Região Sul - APROMAC
Procedência: 46ª Reunião Extraordinária, em 21 e 22 de fevereiro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de abril de
2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA. Foi solicitado que o
IAP, IBAMA e Ministério Público Federal apresentem as suas considerações sobre a matéria.
Matéria retirada pela proponente para ser apreciada na próxima reunião.
7.5. Processo no 02000.000946/2006-03 – Moção solicitando que as empresas brasileiras adotem o
padrão da legislação ambiental brasileira, quando esta for mais restritiva que a do país em que
estejam operando.
Interessado: Maurício Galinkin - Entidades Ambientalistas Região Centro Oeste - CEBRAC
Procedência: 46ª Reunião Extraordinária, em 21 e 22 de fevereiro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de abril de
2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Proposta rejeitada. O processo será arquivado.
7.6. Processo nº 02000.001495/2001-17 - Proposta de Moção dirigida a excelentíssima senhora Ministra
do Meio Ambiente solicitando a criação de Grupo de Trabalho na CT de Economia e Meio Ambiente.
Interessado: Miguel Scarcello – Entidades Ambientalista Região Norte - SOS Amazônia
Procedência: Câmara Técnica de Economia e Meio Ambiente
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de abril de
2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria retirada de pauta para ser apreciada na próxima reunião.
7.7. Processo nº 02000.003222/2003-61 - Proposta de Moção recomendando ao Fundo Nacional de Meio
Ambiente – FNMA a criação de uma linha de ação para apoiar o desenvolvimento da gestão ambiental
municipal.
Interessado: Emanuel Mendonça – Governo do Estado da Bahia
Procedência: 72a Reunião Ordinária do CONAMA, em 10 de dezembro de 2003
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Relatório de pedido de vistas da Confederação Nacional de Municípios-CNM não
recebido. Matéria retirada de pauta na 83a Reunião Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de julho de
2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Moção aprovada.
7.8. Processo nº 02000.001549/2004-89 - Proposta de Moção pela criação do Parque Nacional Marinho da
Ilha Grande.
Interessado: Gerhard Sardo e José Miguel da Silva – Entidades Ambientalistas Região Sudeste –
APEDEMA/RJ.
Procedência: 74a Reunião Ordinária do CONAMA, em 6 e 7 de julho de 2004
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de abril de
2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
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Proposta retirada de pauta por perda do objeto da matéria. O processo será arquivado.
7.9. Processo nº 02000.001026/2003-51 - Dispõe sobre a cassação da Portaria de Lavra n° 266, de 07 de
junho de 1994, da Empresa de Mineração Inoa.
Interessado: Gerhard Sardo – Entidades Ambientalistas Região Sudeste - APEDEMA/RJ
Procedência: 41a Reunião Extraordinária, em 29 de maio de 2003
Objeto: Proposta de Recomendação.
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de abril de
2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Moção aprovada.
7.10. Processo nº 02000.001589/2006-92 – Moção a ser encaminhada ao Fundo Nacional do Meio
Ambiente-FNMA, convidando o diretor para, em reunião Plenária do CONAMA, apresentar relatório
das atividades desenvolvidas.
Interessado: José Miguel da Silva – Entidades Ambientalistas Região Sudeste - APEDEMA/RJ
Procedência: 81a Reunião Extraordinária, em 11 e 12 de abril de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Proposta transformada em Requerimento de Informação por solicitação do proponente.
7.11. Processo nº 02000.002545/2006-80 – Moção solicitando ao Ministério da Justiça que investigue o
ocorrido no dia 19/05/2006, em Santarém/PA, onde ambientalistas e ativistas de movimentos sociais
foram agredidos em manifestação contra a destruição da Floresta Amazônica.
Interessado: Maurício Galinkin – Entidades Ambientalistas da Região Centro-Oeste – CEBRAC
Procedência: 82ª Reunião Ordinária, em 30 e 31 de maio de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Pedido de arquivamento do processo pelo proponente.
7.12. Processo nº 02000.003915/2006-04 - Solicita revogação da Instrução Normativa 102/2006, do
IBAMA, que estabelece restrições às atividades náuticas específicas em setores da APA da Baleia
Franca durante os meses de junho a novembro.
Interessado: Entidades Ambientalistas da Região Sul
Procedência: 83ª Reunião Ordinária, em 11 e 12 de julho de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Pedido de arquivamento do processo pelo proponente.
7.13. Processo nº 02000.003750/2006-62 – Moção solicitando a construção de espaço institucional para
o funcionamento do CONAMA.
Interessado: Francisco Iglesias – Entidades Ambientalistas da Região Nordeste – IMARH
Procedência: 49ª Reunião Extraordinária, em 14 e 15 de setembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria retirada de pauta para ser apreciada após verificação das condições de uso do espaço do
Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC.
7.14. Processo no 02000.004766/2006-92 - Definição sobre a competência para a emissão de
licenciamento ambiental para projetos de maricultura em águas da União.
Interessado: Governo do Estado de Pernambuco
Procedência: 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Foi solicitado vista ao processo pelo Conselheiro Sérgio Aníbal, da Fundação Brasileira para
Conservação da Natureza- FBCN.
7.15. Processo no 02000.004762/2006-12 - Requer maior discussão e participação da sociedade na
decisão de criação e implementação de unidade de conservação, reserva de fauna da Baia da
Babitonga, localizada no litoral norte do Estado de Santa Catarina.
Interessado:Governo do Estado de Santa Catarina
Procedência: 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Proposta retirada com sugestão de encaminhamento para Comissão Tripartite. O processo será
arquivado.
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7.16. Processo no 02000.004763/2006-59 - Criação e implementação de uma política nacional de
Mercúrio
Interessado; Entidades Ambientalistas da Região Sul /APROMAC
Procedência: 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Moção aprovada.

Quarta-feira 30/05/2007

O segundo dia da 50ª reunião extraordinária foi dedicado à debates sobre os impactos causados pelas
mudanças climáticas e proposição de políticas para medidas de adaptação. Para o evento foram
convidados personalidades com elevado conhecimento técnico, científico e político para dissertar e
discutir sobre o tema em pauta, conforme visualizado no programa apresentado a seguir.

Painel de Debates:
"IMPACTOS, VULNERABILIDADES E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL"
Organização: Secretaria Executiva do CONAMA e Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade
Ambiental/MMA
O objetivo principal do encontro é informar os Conselheiros sobre os principais resultados do Quarto Relatório do
IPCC, a abrangência dos impactos das mudanças climáticas nas diferentes regiões e setores de atividade no país,
bem como identificar as vulnerabilidades brasileiras para auxiliar o CONAMA e o MMA a definirem políticas e
medidas prioritárias de adaptação às mudanças climáticas.
As informações orientarão, ainda, os debates do Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Economia e Meio
Ambiente – que se reúne no dia 31 de maio, também no Rio de Janeiro, em local a ser definido – na proposição
de matérias a serem tratadas no âmbito do Conselho e de suas Câmaras Técnicas.
8h00
Mudanças Climáticas: Impactos e Adaptação
Coordenação: Carlos Minc – Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro
Thelma Krug (SEMUC/MMA e IPCC) – Políticas de adaptação
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/0800_01TelmaKrug.pdf
Alberto Fonseca (Núcleo de Assuntos Estratégicos/PR) - Estudos estratégicos
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/0800_02AlbFonseca.pdflink
José A. Marengo (CPTEC/Inpe e IPCC) – Panorama nacional
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/0800_03JosMarengo.pdf
Ulisses Confalonieri (Fiocruz e IPCC) – Impactos sobre a saúde
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/0800_04Ulisses.pdflink
Haroldo de Oliveira Machado Filho (CIMGC/MCT) – Comissão interministerial
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/0800_05Haroldo.pdf
DEBATE (30 minutos)
12h - ALMOÇO
13h30 Impactos nas Áreas Costeiras e na Agricultura
Coordenação: Suzana Kahn Ribeiro – Superintendente de Mudanças Climáticas da SEA/RJ
Ademílson Zamboni (Gercom/MMA) – Erosão litoral e instrumentos de gestão
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1330_01AdemZamboni.pdflink
Emília Arasaki (USP) – Elevação do nível do mar
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1330_02EmilArasaki.pdf
Jurandir Zullo (Cepagri/Unicamp) – Impactos na agricultura
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1330_03JuranZullo.pdf
Magda Aparecida de Lima (Embrapa) - Impactos na agricultura
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http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1330_04MagdaLima.pdf
DEBATE (30 minutos)
15h30 - INTERVALO
15h45 Impactos nas Áreas Florestais: Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
Coordenação: Rubens Born – VITAE CIVILIS e GT Clima/FBOMS
Carlos Nobre (CPTEC/Inpe e IPCC) – Clima e Amazônia
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1545_01CarloNobre.pdf
Enéas Salati (ESALQ-USP e FBDS) – Hidrologia, recursos hídricos e Amazônia
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1545_02EneasSalat.pdflink
Antonio Rocha Magalhães (consultor do BIRD e IPCC) – Semi-árido e caatinga
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1545_03AntoMagalhaes.pdf
Marcos Aurélio Freitas (Coppe/UFRJ e FBMC) – Recursos hídricos na Amazônia
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1545_04MarcoFreitas.pdf
Carlos Alfredo Joly (Instituto de Biologia/Unicamp) – Biodiversidade na Mata Atlântica e Cerrado
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1545_05CarlosJoly.pdf
Philip Fearnside (INPA e IPCC) – Amazônia
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/1545_06PhillipFearnside.pdf
DEBATE (30 minutos)
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